belastingzaken
Leuker kunnen we het niet maken

Alles over belastingen
voor vrijwilliger, ondernemer en alle
masseurs die daar tussen zitten
DOOR TESSA DE WEKKER

Zvw-premie
Iedereen in Nederland betaalt via de

Of je nu vrijwilliger bij

belasting een bijdrage aan de zorgverzekeringswet. Dat wordt geregeld

een vereniging bent

via de werkgever of uitkeringsinstantie. Ondernemers en mensen met

of een grote eigen

resultaat

hoort erbij. Maar waar

de aangifte inkomstenbelasting doe
FOTO: SHUTTERSTOCK

haalt, belastingaangifte

werkzaamheden

moeten zelf Zvw-premie betalen. Bij

praktijk hebt waar je je
volledige inkomen uit

overige

je ook aangifte Zvw. De Zvw-premie is
ongeveer 5,7 procent van je winst.

moet je op letten? De
NGS-Masseur vroeg
accountant Bas Stolwijk
en jurist André van
Merode van financieel
dienstverlener voor
sportorganisaties, Sportaccountant, om advies.
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Vrijwilligers
Een deel van de leden van het NGS is alleen vrijwilliger,
bijvoorbeeld bij een sportvereniging of bij evenementen. De

Het grootste voordeel van ondernemer
zijn, is de mkbwinstvrijstelling

maximale vrijwilligersvergoeding is 1.700 euro per jaar, met een
maximum van 170 euro per maand. “Als iemand niet meer dan dat
krijgt, dan is het simpel. Die 1.700 euro is belastingvrij. Daar hoef
je bij de aangifte helemaal niets mee”, zegt André.
Toch gaat het wel eens mis, vertelt hij. Als iemand bovenop die
1.700 euro ook nog reiskostenvergoeding krijgt. Of als iemand
bij twee organisaties vrijwilliger is en in totaal boven het
grensbedrag komt. André: “Bij overschrijding wordt het gehele
bedrag belast als resultaat uit overige werkzaamheden [zie
verderop, red.].”
Het belangrijkste is dat er duidelijkheid is over de arbeidsrelatie,
zegt hij. Er zijn drie mogelijkheden: vereniging-vrijwilliger,

Btw

werkgever-werknemer en opdrachtgever-opdrachtnemer. “Omdat
er in de praktijk vaak onduidelijkheid is, gaat het geregeld mis. En

Als ondernemer moet je omzetbelasting, ook wel

dan blijkt dat 1.800 euro opeens veel minder aantrekkelijk en veel

btw genoemd, betalen. Hiervoor moet je bij de

duurder is dan 1.700 euro.”

Belastingdienst een btw-nummer aanvragen. Ook
masseurs zijn btw-plichtig. Massages vallen in

Fulltime ondernemer

principe onder het hoge btw-tarief van 21 procent.

Iemand die volledig zijn boterham verdient met het masseurschap,

Op je facturen moet je de btw apart melden. Bas: “Als

maar niet in dienst is van bijvoorbeeld een sportvereniging

je dat niet doet, kan dat flinke financiële gevolgen

of een wellnesscentrum, is over het algemeen fulltime

hebben. Ik had laatst een klant die tweeduizend

ondernemer. Aan dat ondernemer zijn zit wel een aantal eisen.

euro had gefactureerd aan een opdrachtgever, maar

Zo moet je deelnemen aan het economische verkeer en een

ten onrechte geen btw op zijn factuur had vermeld.

winstoogmerk hebben. Daarnaast gelden er allerlei subcriteria,

Dan kan de Belastingdienst zich op het standpunt

zoals ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, acquisitie

stellen dat die tweeduizend euro inclusief btw is en

doen, een website hebben, herkenbaar zijn als ondernemer voor

leid je een flink btw-nadeel. Er gaat bij ondernemers

de buitenwereld en debiteurenrisico lopen. Dat is het risico dat

nogal vaak wat mis met btw. Helaas heeft het dan

klanten niet betalen en jij als ondernemer met het verlies zit. “Of

vaak direct flinke financiële nadelige gevolgen.”

iemand door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien,

Om btw op je factuur te mogen zetten, moet je

wordt per geval bepaald”, zegt Bas Stolwijk. “Men wil graag

voldoen aan een aantal factuureisen: onder andere

volledig ondernemer zijn, maar dat moet je bij een controle wel

een btw-nummer hebben, je facturen doornum-

kunnen aantonen.” Op de site van de Belastingdienst staat de

meren en een goede btw-administratie voeren.

ondernemerscheck.
Het grootste voordeel van ondernemer zijn, is de mkb-
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De aangifte omzetbelasting doe je jaarlijks, één

winstvrijstelling. Die is veertien procent. Dat betekent dat je als

keer per kwartaal of één keer per maand. Van de te

ondernemer over veertien procent van je winst geen belasting

betalen btw mag je de btw die je al betaald hebt over

hoeft te betalen.

je zakelijke kosten aftrekken. Dit heet voorbelasting.

Daarnaast hebben ondernemers recht op investeringsaftrek.

Uitzondering hierop zijn consumpties, hiervan mag

Bijvoorbeeld als je investeringen doet om je praktijkruimte in te

je de btw niet aftrekken.

richten. Dat kost zomaar een paar duizend euro. Als ondernemer

www.ngsmassage.nl

mag je 28 procent van investeringsbedragen tussen de 2.301 en
57.321 euro aftrekken in het jaar van investering.

Aftrekposten

Kleine ondernemersregeling
Ondernemers die maar een kleine winst boeken,
kunnen gebruikmaken van de kleine ondernemers-

Kleine zakelijke uitgaven, van minder dan 450 euro, mag een

regeling. Voor 2019 geldt nog de oude regeling. Wie

ondernemer ook aftrekken. Zakelijke kosten zijn onder andere

minder dan 1.345 euro per jaar aan btw moet betalen,

een zakelijk telefoonabonnement, reis- en verblijfkosten voor

krijgt hier vrijstelling voor. Je hoeft geen btw te

bijvoorbeeld seminars (ook in het buitenland), scholingen,

betalen, maar krijgt het ook niet terug. Je moet wel

vakliteratuur, werkkleding en zakelijke consumpties en etentjes.

aangifte doen, tenzij je vooraf ontheffing hebt aan-

Gebruik je hetzelfde telefoonabonnement zakelijk en privé, dan

gevraagd. Als je tussen de 1.345 en 1.883 euro per

mag je een percentage aftrekken. Als je je telefoon bijvoorbeeld

jaar aan btw moet betalen, krijg je een korting. Het

zestig procent privé gebruikt en veertig procent zakelijk, dan

btw-bedrag dat je moet betalen, trek je af van 1.883

mag je veertig procent van je abonnementskosten aftrekken.

euro. De uitkomst vermenigvuldig je met 2,5. Dat is

De kosten die je mag aftrekken zijn de kosten min de btw. Voor

je korting.

zakelijke kilometers met de privéauto kun je negentien cent per
kilometer aftrekken.

Vanaf 2020 verandert de kleine ondernemersre-

Daarnaast geldt de oudedagsreserve als aftrekpost voor

geling. Wie een omzet van maximaal 20.000 euro

ondernemers. Hierover kun je meer lezen in het artikel over

per jaar verwacht, mag hieraan meedoen, maar dat

pensioenen (zie pagina 36).

hoeft niet. De nieuwe kleine ondernemersregeling

Als je als ondernemer aan het urencriterium voldoet van 1.225 uur

is eenvoudiger. Wie eraan meedoet, hoeft geen

per jaar, heb je recht op startersaftrek (maximaal drie jaar in de

btw-aangifte meer te doen en hoeft ook geen btw

eerste vijf jaar van je onderneming) en zelfstandigenaftrek. De

meer op de factuur te zetten. Bas: “Het nadeel van

startersaftrek is voor 2019 2.123 euro. De zelfstandigenaftrek

de nieuwe regeling is dat je ook betaalde btw niet

voor 2019 is 7.280 euro. De komende jaren gaat de

meer kan terugvragen. Als je bijvoorbeeld grote

zelfstandigenaftrek waarschijnlijk omlaag, in stappen tot

investeringen verwacht, is het te adviseren om niet

vijfduizend euro in 2028. Dit moet echter nog door het parlement

mee te doen aan de nieuwe kleine ondernemersre-

worden goedgekeurd.

geling, zodat je de btw op inkoopfacturen kan blijven

Deze bedragen mag je aftrekken van je winst. Als je op 1 januari

terugvragen. Een voordeel van de nieuwe regeling

de AOW-leeftijd hebt bereikt, is de zelfstandigenaftrek

is minder administratieve verplichtingen en dat je

3.640 euro. Als je geen recht hebt op startersaftrek, en je winst

aan je klanten een lager uurtarief kunt berekenen.

is lager dan 7.280 euro (of 3.640 in het geval van een AOW’ er),

Zij hoeven immers dan geen btw meer te betalen op

is de zelfstandigenaftrek het bedrag van je winst. Het restant

de factuur.”

wordt het jaar erna door de Belastingdienst verrekend.
Als je omzet onverwachts toch boven de 20.000 euro
komt, moet je vanaf dat moment weer btw-facturen
aan je klanten sturen. Ook moet je weer aangifte

Als ondernemer
moet je een winst
oogmerk hebben

doen en btw betalen. De komende drie jaar kun je
dan niet meedoen met de kleine ondernemersregeling.
Als je vanaf 1 januari 2020 mee wilt doen aan de
regeling, moet je dat uiterlijk 20 november aangeven via een aanmeldformulier op de site van
de Belastingdienst. Meld je je later aan, dan kun je
vanaf 1 april 2020 meedoen.
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Urenadministratie
Het criterium van 1.225 uur per jaar geldt ook als je in de loop van

Zvw-premie

het jaar met je onderneming begint of stopt. Het is daarom vaak

Iedereen in Nederland betaalt

slimmer om aan het begin van een kalenderjaar te starten en aan

via de belasting een bijdrage

het eind van het jaar te stoppen. De enige uitzondering op het

aan

urencriterium is zwangerschap. Ben je zwanger, dan mag je de

Dat wordt geregeld via de werk-

zestien weken die je niet werkt, opgeven als gewerkte weken.

gever

Dit doe je door een gemiddelde te nemen van de overige weken

Ondernemers en mensen met

de
of

zorgverzekeringswet.
uitkeringsinstantie.

resultaat overige werkzaamheden moeten zelf Zvw-premie
betalen. Bij de aangifte inkomstenbelasting doe je ook aangifte Zvw. De Zvw-premie is
ongeveer 5,7 procent van je
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FOTO: SHUTTERSTOCK

winst.

van dat jaar. Vakanties en ziektedagen tellen niet mee voor het
urencriterium. Daar zul je dus rekening mee moeten houden door

Over Sportaccountant

in andere weken meer te werken. Onder die 1.225 uur vallen alle

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van Bas

werkzaamheden voor je onderneming: afspraken met klanten,

Stolwijk en André van Merode van Sportaccountant.

reistijd, scholingen, administratie, acquisitie, schoonmaken van je

Sportaccountant is gespecialiseerd in financiële

praktijk, et cetera.

dienstverlening, waaronder accountancy, belastingen, juridisch en pensioenadvies voor sportor-

Een goede urenadministratie is essentieel. Dat kan bijvoorbeeld in

ganisaties en professionals werkzaam in de sport,

Excel. Zorg ervoor dat de uren in de administratie corresponderen

zowel in dienst als zzp’ers.

met je agenda. Die moet je zeven jaar bewaren voor eventuele
controle van de Belastingdienst. Bas: “Zorg er vooral voor dat je

Voor (sport)masseurs kan Sportaccountant belas-

urenadministratie redelijk en te onderbouwen is. Als je volgens je

tingadvies op maat geven en belastingaangifte

urenadministratie elk weekend twintig uur masseert, lijkt dat niet

doen. Ook kan Sportaccountant meekijken en bege-

aannemelijk. Het slimste is om periodiek even je urenadministratie

leiden bij de start, groei of koop van een bedrijf en de

bij te werken. Dan vergeet je niet wat je allemaal gedaan hebt.”

administratie verzorgen. Bas: “Wij zijn van het per-

Zzp naast een baan in loondienst

soonlijk contact, maar niet van papieren stromingen.
We werken volledig digitaal en zorgen voor auto-

Een groot deel van de NGS-leden hebben een eigen praktijk, al

matische koppelingen tussen onder andere bank en

dan niet aan huis, naast een baan in loondienst. André: “De grote

boekhoudsoftware. We begeleiden al onze klanten,

vraag is dan of je voor de Belastingdienst ondernemer bent of

klein en groot, naar een compleet gedigitaliseerd

niet. Ook naast een baan in loondienst kun je ondernemer zijn, als

financieel proces. Hierdoor beschikken klanten over

je voldoet aan de ondernemerscriteria.” Om voor de startersaftrek

een moderne en efficiënte administratie, die op elk

en zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen, moet je ook als

moment het gewenste inzicht geeft.”

parttimer voldoen aan het urencriterium van 1.225 uren per jaar.
Een deel van de NGS-leden met een eigen praktijk naast een

Sportaccountant

baan in loondienst zal niet aan de ondernemerscriteria en het

onderdeel van Stolwijk

urencriterium voldoen. Ze verdienen vaak wel meer dan de

Registera ccountants

is

& Belastingadviseurs
B.V. en heeft kantoren
in Amstelveen en De Meern. Voor vrijblijvend meer
informatie: info@sportaccountant.nl.

“Het belangrijkste is dat er
duidelijkheid is
over de arbeidsrelatie”
André van Merode

André van Merode.

GA VOOR KWALITEIT
EN BEZOEK EEN
NGS-MASSEUR!
Op www.vindeenmasseur.nl tref je adressen van NGS-masseurs
met een geldige licentie of certificering bij jou in de buurt.

Initiatiefnemer van deze website is het Nederlands Genootschap voor
Sportmassage (NGS). Het NGS behartigt de belangen van vijfduizend
sport-, wellness- en sportzorgmasseurs.

vrijwilligersvergoeding van 1.700 euro per jaar. De werkzaamheden
van deze masseurs vallen onder ‘resultaat overige werkzaamheden’
(ROW). In dit geval stuur je een factuur aan je opdrachtgever of
stuur je je klanten een rekening.
Er zit geen maximum aan het bedrag dat je onder ROW kunt
verdienen. Bij de aangifte inkomstenbelasting geef je het verdiende
bedrag aan ROW aan. Ook de kosten die je gemaakt heb voor deze

Bas Stolwijk.

werkzaamheden geef je aan. Hiervan moet je de bonnen goed
bewaren. Over het verschil betaal je inkomstenbelasting. Als je
naast je inkomsten uit een eigen praktijk een baan in loondienst
hebt, zal over dit salaris de heffingskorting worden berekend.
“Over de ROW zullen de meeste mensen ongeveer veertig procent
belasting en ZVW-premie (zie kader) moeten betalen. Het is slim

Administratie
Een goede administratie is belangrijk. Tegenwoordig zijn er veel boekhoudprogramma’s voor kleine
zzp’ers. Deze zijn niet al te duur en eenvoudig in gebruik. Bas: “Een boekhoudprogramma kan ook kostenbesparend werken. Je boekhouder of accountant zal minder tijd kwijt zijn aan jouw aangifte dan wanneer
je met papieren ordners of schoenendozen vol bonnen aan komt.”
In de administratie leg je alle gegevens van je onderneming vast. Dit zijn onder andere kasadministratie
en bonnen, contracten, bankafschriften, uren, kilometers, ontvangen en verzonden facturen, correspondentie, agenda’s en in- en verkoopboek. Alle administratie moet zeven jaar bewaard worden. “Veel mensen
vinden administratie lastig. Het is belangrijk om je administratie van het begin af aan goed in te richten,
ook als je nog maar twee klanten hebt. Dat kan ellende bij aangifte of controle door de Belastingdienst
besparen en bovendien leer je je jezelf meteen de juiste methode aan. Als het eenmaal een chaos is, is het
lastig om de administratie weer op orde te krijgen”, zegt Bas.

“Een boekhoud-
programma kan
kostenbesparend
werken”

om dat bedrag apart te zetten of om een voorlopige aanslag en
gespreid betalen aan te vragen”, zegt André.
Als je geen baan in loondienst ernaast hebt, en de resultaten
overige werkzaamheden uit je masseurspraktijk je enige
inkomsten zijn, wordt over dit bedrag heffingskorting berekend.
Dat betekent dat je over ongeveer achtduizend euro per jaar geen
belasting verschuldigd bent, maar wel Zvw-premie.

Bas Stolwijk
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